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pecuária
Avanços na ovinocultura estadual
Cortes apreciados pelo mer-
cado, carnes especiais e recur-
sos humanos são pontos para 
melhor habilitar uma carne de 
cordeiro, tornando-a competi-
tiva. Estes foram temas do 14º 
Simpósio Sul-Mato-Grossense 
de Ovinocultura, apresentado 
por especialistas brasileiros em 
ovinocultura. O encontro acon-
teceu durante a 78ª Expogrande 
em Campo Grande, feira agro-
pecuária internacional, e foi 
coordenado pela Associação 
Sul-Mato-Grossense de Cria-
dores de Ovinos (Asmaco), em 
parceria com a Embrapa.

De olho no mercado, o pro-
fessor da Universidade Federal 
de Alagoas, José Teodorico de 
Araújo Filho, destaca o lombo 
fatiado, o T-bone, o double ste-
ak ou filé duplo, o carré francês 
ou french rack, a picanha, o 
stinco, o pescoço, o lombo, o 
ossobuco, o mignon, a costela, 
a manta de cordeiro e a ripinha 
como os cortes considerados 
especiais na ovinocultura. O 
carré francês, um corte retirado 
entre a 6ª e a 13ª costela do lom-
bo, é um dos mais procurados 
e consumidos, além de nobre 
e ter elevado preço, segundo 
Teodorico. Ele comenta que, 
em Alagoas, o quilo do carré 

divulgaçao

francês não sai por menos de 
R$ 65,00.

Sócio-proprietário de uma 
casa de carnes gourmet, Mar-
celo Ikeda conta que o volume 
de venda do carré francês tripli-
cou nos últimos anos e observa 
que o consumidor de carne de 
cordeiro não se importa com 
o preço pago no produto, mas 
com a qualidade e a proce-
dência. “Ele aprecia a carne e 
temos pedidos esperando pelo 
próximo abate”, entrega. Ikeda 
compra de fornecedores asso-
ciados à Asmaco, assim como 
Eduardo Fornari, diretor co-
mercial de um restaurante es-
pecializado em carne. “Quem 
chega para pedir um carré ou 
qualquer outro prato, como 
paleta, pernil ou costela, sabe o 
que está pedindo e busca quali-
dade, acima de tudo”, enfatiza.

Para isso, o pesquisador Te-
odorico elenca informações 
importantes que corroboram 
a comercialização, indepen-
dentemente do seguimento da 
cadeia envolvido:
– O lombo fatiado tem uma 
capa de gordura que contribui 
para o sabor da carne e é ideal 
para grelha, permanecendo ro-
sado por dentro;
– O T-bone nada mais é do 

que o filé-mignon e o contrafilé 
cortados juntos, com osso, lem-
brando a bisteca, apreciada em 
suínos e bovinos;
– A picanha, por sua vez, apesar 
do nome, é uma peça comu-
mente vendida junto da alcatra 
e da maminha;
– O stinco é a canela do animal, 
musculosa e saborosa, mas pre-
cisa de cocção prolongada;
– A costela, apesar de não ter 
muita carne, é saborosa pela 
gordura e isso não deve ser des-
considerado;
– O pescoço, perfeito para fazer 
sopas, é a peça mais barata do 
animal.

PESQUISA E DESAFIOS
Outro elo presente no encon-
tro foi a pesquisa, por meio do 
Núcleo Regional Centro-Oeste 
de Ovinocultura da Embrapa, 
sediado em Campo Grande, e 
formado pelos pesquisadores 
Fernando Alvarenga Reis e 
José Alexandre Agiova, que ao 
lado da Asmaco, organizaram 
o simpósio.

Os especialistas da Embrapa 
conduzem linhas de pesquisa 
em seleção animal e cruzamen-
to da ovelha pantaneira, siste-
mas integrados tendo o ovino 
como componente animal, 

avaliação genética de resistên-
cia à verminose e avaliação da 
habilidade materna e recria de 
borregas. Estão também dire-
tamente envolvidos com a for-
mação do Núcleo de Produto-
res da Ovelha Pantaneira e seu 
registro e a comercialização, 
em busca de convergências e 
soluções referentes à cadeia 
produtiva. Reis é atualmente o 
coordenador da Câmara Seto-
rial Consultiva da Ovinocapri-
nocultura de MS.

No Brasil, há, aproximada-
mente, 17 milhões de ovinos 
e 10 milhões de caprinos. Em 
Mato Grosso do Sul, dados da 

Agência Estadual de Defesa Sa-
nitária Animal e Vegetal (Iagro) 
apontam 494 mil cabeças de 
ovinos no Estado, entretanto, 
o consumo da carne nacional-
mente ainda é baixo, com cer-
ca de 700 gramas/pessoa/ano, 
enquanto a carne bovina tem 
consumo de 37 kg/pessoa/ano.

“Em MS, temos animais 
adaptados para a região, o 
consumo e a produção cres-
cem gradativamente, mas 
precisamos nos organizar 
melhor, profissionalizar e ter 
consciência do valor do nos-
so produto”, revela Ana Cris-
tina Bezerra, da Asmaco.

Produtores e técnicos aprofundaram seus conhecimentos sobre ovinos


